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Relacja ze „Złotego Popołudnia” 

 

Uderzenia tłoków nabierają prędkości, powietrze świszczy w miedzianych rurach, 

z otworów otoczonych metalowymi pierścieniami bucha para... Wskazówki zegara 

połączonego z maszyną zaczynają obracać się przeciwnie do ustalonego od wieków 

kierunku...  

Oto ruszył wehikuł czasu, uruchomiony przez fundację „Nomina Rosae”. Nie-

możliwe było spostrzec, w którym momencie czas w pałacu Goetzów Okocimskich 

w Brzesku cofnął się o 150 lat. 

Jak to zwykle bywa przy manipulowaniu czasem, klimatyczny piknik dla 

miłośników XIX wieku –  „Złote Popołudnie” – rozpoczął się z pewnym opóźnieniem. 

Wydaje się jednak, że nikt na to nie narzekał – papiloty były w połowie zawijania, 

tiurniury jeszcze się układały, steampunkowe gogle dopiero zaczynały zdobić głowy. 

Goście pikniku musieli bowiem spełniać jeden warunek – obowiązywał wiktoriański 

dresscode. Można go było naciągnąć na rok 1799 lub 1901, steampunk lub gothic, „jeansy 

+ haftowana kamizelka z halsztukiem” – lecz obowiązywała jedna zasada: im więcej osób 

dostosuje się do warunku, tym bardziej będzie klimatycznie. Goście nie zawiedli: w salach 

pałacu i na ścieżkach ogrodu można było podziwiać kreacje żywcem przeniesione 

z poprzednich epok.  

Oprócz przyjemności wspólnego piknikowania pod gołym niebem, organizatorzy 

zapewnili także bogaty program artystyczny. Była więc nauka tańca i etykiety dworskiej 

zorganizowana przez „Szkołę Tańca Jane Austen”, był wykład o działaniu pierwszego 

telefonu (połączony z prezentacją), były zwierzenia kronikarza braci Grimm, spotkanie 

z ptakami drapieżnymi, aranżacje baletowe i koncert harfowy. Jednak punkty programu, 

które zapewne najbardziej zainteresują czytelników „Creatio Fantastica”, to pokaz 

pierwszego polskiego filmu steampunkowego pt. Bal utracony oraz spotkanie z panią  



2 
 

Wilhelminą Harker. Nie, nic mi się nie przyśniło: wyobraźcie sobie dobrze widoczny 

księżyc na dzień przed pełnią, wnętrze kaplicy oświetlone tylko blaskiem świec, 

odpowiednią muzykę i kobietę ubraną w białe, powłóczyste szaty siedzącą na 

marmurowych stopniach i opowiadającą o spotkaniu z Draculą. Wyjątkowo udane 

przedstawienie przygotowane przez Marię Molendę działało na wyobraźnię, na szczęście 

żadna z obecnych w kaplicy panienek nie dostała spazmów.  

Chyba mogę zaryzykować stwierdzenie, iż „Złote Popołudnie” jest jedna z najbar-

dziej klimatycznych imprez w Polsce (o ile nie zajmuje w tym rankingu pierwszego 

miejsca). Piękny pałac z rozległym ogrodem, starannie zaprojektowane i uszyte kostiumy 

uczestników oraz atrakcje nawiązujące do XIX-wiecznej kultury wprowadziły 

niepowtarzalny nastrój i pomogły poczuć się jak bohater powieści Jane Austen czy Lwa 

Tołstoja. Nieliczne wady imprezy to: data (niestety, piękna pogoda i prażące słońce są 

pożądane przy pikniku, ale nie w sytuacji, gdy jego uczestnicy noszą gorsety i ciężkie 

suknie), lekki zamęt organizacyjny oraz fakt, że wszystko trwało tylko jedno popołudnie 

(co było zgodne z nazwą imprezy, a jednak... czas pędził nieubłaganie i pozostał niedosyt). 

Myśl, że do kolejnego „Złotego Popołudnia” trzeba przeczekać cały rok szarych 

popołudni, może napawać smutkiem. Ja jednak zamierzam przeganiać nostalgię 

planowaniem kreacji na następny piknik. Polecam każdemu rozczarowanemu 

współczesnością i ciekawemu przeszłości wzięcie udziału w tym niezwykłym spotkaniu 

– w końcu któż nie chciałby przebywać na chwilę w epoce Juliusza Verne’a i Edgara Allana 

Poe? 

 


